Mipa PUR 2K acryl industrilak
Produktbeskrivelse
Mipa PUR lak er en 2K PUR acryllak specielt udviklet til en kvalitetslakering af maskiner og
industriemner. Meget god vejrbestandighed, høj mekanisk og kemisk bestandighed. Ridstefast,
stød- og slagfast. Meget holdbar glansstand. Bestandig mod benzin og fedt samt syrer og salt i
mindre koncentrationer.
RAL farver og specialfarver tones i.h.t. recepterne fra colour index, MipaMix recept software
eller mikrofilm. PUR tonefarverne skal omrøres grundigt inden brug.
Bund
Afhærdede og slebne gamle lakeringer. Mipa 2K grundere og fyldere. Mipa Rapidprimer, Mipa
1K fast filler, Mipa grundfiller BZ. Bunden skal være ren, tør og fri for fedt- og olie. Forarbejdes
ved temperaturer over +10 °C og i op til 80 % relativ luftfugtighed.
Glansgrader
Højglans, silkeglans, silkemat
Hærder
Blandingsforhold: 2 : 1 volumen (lak/hærder) med 2K hærder H25 normal
Potlife: 1 - 8 timer alt efter hærdertype. Mipa 2K fortynder (15 - 20 %)
Påføringsmetode
Konventionel
Airless
Sprøjtetryk (bar)
3-5
120 - 150
Dysestr. (mm)
1,2 -1,5
0,28
Forarbejdningsviskositet DIN 4mm (sek.)
18 - 20
Tørstofindhold (vægt%)
52 - 62
Rækkeevne g/m²
100 - 120
Tørfilmstykkelse µm
ca. 60
Sprøjtegange
2-3
2
Elektrostatisk forarbejdning: Påfør PUR lakken i tynde lag med mellemudluftning på min. 15
min. Derved forhindres at opløsningsmidlet angriber den gamle lak i for høj grad.
Tørretid (ved 20°)
Støvtør
Håndteringstør
Monteringsklar
efter 15 - 20 min.
6 timer
16 - 24 timer
Ovntørring mulig op til 80 °C. Udluftstid inden tørring 10 - 15 min.
Emballagestørrelse
Pakningsstørrelse:

Tonefarver - 3ltr. – varenr. PURxx
Pur-Blander – 1 / 5 / 10 / 20 ltr. – varenr. PUR-BLA-x
PUR Ral 5010– 10 ltr. – varenr. PUR200-5010
PUR Ral 9010 – 10 ltr. – varenr. PUR200-9010
Holdbarhed i uåbnet original emballage mindst 1 år
Disse oplysninger er givet i god tro,
men uden garanti.
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